
تباشــر  ومــع  يونيو/حزيــران  شــهر  مــن  األخــر  اليــوم  يف   ..  
يوليو/متــوز، اسُتشــِهدت املواطنــة  األول مــن شــهر  اليــوم 
فخريــة مســلم عنــد مرورهــا بالقــرب مــن منطقــة العكــر، وقــد 
تعــددت الروايــات بشــأن احلادثــة، لكــن روايــة الداخليــة قالــت إن 
قنبلــة انفجــرت حلظــة مــرور الشــهيدة مــع بناتهــا، املفارقــة 
ــام عــن اعتقالهــا جمموعــة اتَّهَمــت  أن الداخليــة أعلنــت بعــد أي
حســن  الشــاب  بينهــم  مــن  وكان  التفجــر  بتنفيــذ  أفرادهــا 
احلايكــي الــذي فــارق احليــاة شــهيًدا هــو اآلخــر داخــل الســجن 

ــوز.  ــهر يوليو/مت ــام ش ــن أي ــر م ــوم األخ يف الي
ويف ســاحة القضــاء امُلَســّيس الــذي باتــت الّســلطة تلعــب بــه 
كســوط تعذيــب، قــّررت احملكمــة اإلداريــة حــل جمعيــة الوفــاق 
ومصــادرة أمالكهــا وتصفيتهــا، وهــو قــرار قــال وزيــر اخلارجيــة 
وواصلــت  اإلقليــم.  أمــن  يزعــزع  إنــه  كــري  جــون  األمريكــي 
الســلطات ضــرب الطائفــة الشــيعية مــن خــالل القضــاء لتعلــن 
عــن إحالــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم وآخريــن للنيابة 
يف قضيــة عرفــت بأنهــا أول قضّيــة ضــد فريضــة اخلمــس التي 
تؤمــن بهــا الطائفــة الشــيعية، ويف ضــوء الضربــات املتالحقــة، 
أعلــن كبــار علمــاء البحريــن، ومــن بينهــم الشــيخ عيســى أحمــد 
قاســم، والســيد عبــد اهلل الغريفــي، يف بيــان هــام، أن الطائفــة 
الشــيعية يف البحريــن باتــت ُمســَتهَدفة يف وجودهــا وهويتهــا، 
وبــدأ النظــام مــن جهتــه مبحاكمــة الشــيخ عيســى قاســم 

غيابًيــا.
األخــرة  أيامــه  يف  وانتهــى  فخريــة  باستشــهاد  يوليــو  بــدأ 
باستشــهاد املتهــم بقتلهــا، حســن احلايكــي، الــذي روى ألهلــه 
قبــل استشــهاده كيفيــة تعذيبــه بالكهربــاء ووســائل وحشــية 
مؤملــة مــن قبــل عناصــر األمــن إلجبــاره علــى االعــراف بتنفيــذ 
ــر  ــو اآلخ ــا ه ــل الحًق ــهيدة، لرح ــاة الش ــذي أودى بحي ــر ال التفج
متأثــرًا بتعذيــب، مل يتحملــه قلبــه، فتوقــف عــن النبــض يــوم األحــد 

31 يوليو/متــوز 2016.

ابَتَدأ بشهيدة واخُتِتم بشهيد
وما بينهما استهداف سلطوي مل يتوقف 
ضد شيعة البحرين

أحداث ووقائع شهر يوليو 2016
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البيت األبيض: جو بايدن أجرى اتصاال مبلك البحرين أبدى فيه قلقه 
الشديد إزاء التطورات السلبية األخرية

تتهمهما  شخصني  على  قبضت  إنها  تقول  الداخلية  وزارة 
بالوقوف وراء حادث العكر

فرنسا تأسف لقرار حل “الوفاق” وتدعو البحرين الستئناف احلوار 
السياسي واملصاحلة

أحد  “الكهرباء” إليوائه  تؤيد فصل موظف من  اإلدارية  احملكمة 
املطلوبني

صحيفة تابعة للديوان امللكي حترض ضد الشيخ حممد صنقور 
وتقول انه جتاوز القانون

واستخدام  معاملة  وسوء  تعذيب  شكوى   24 اخلاصة:  التحقيق 
مفرط للقوة خالل شهر يونيو

نواب  حتريض  بعد  يومًا   15 عبدالرحيم  علي  املواطن  ايقاف 
ومغردين موالني ضده

عن  أسفر  الذي  التفجري  منفذي  على  قبضت  انها  تقول  النيابة 
مقتل مواطنة

“املشعل” يصف اإلجراءات األمنية األخرية بأنها أكرب استهداف 
للشيعة يف العهد املعاصر

وزير اخلارجية الربيطاين قلق إلغالق الوفاق: أحث على حوار يشمل 
اجلميع

اإلفراج عن جميد ميالد بعد انتهاء مدة حمكوميته

قيادي وفاقي: اجلمعية مل تتسلم إعالًنا من احملكمة بخصوص 
دعوى حلها… والقرار سياسي

البحرين تعترب تصريحات بريطانيا وأمريكا بشأن حل الوفاق انحيازا 
للتطرف واإلرهاب

األخرية  واإلجراءات  “سياسية”  البحرين  يف  القضية  موغريني: 
التي اتخذتها املنامة تعيق املصاحلة

قرار حكومي يشرتط على الصحف أخد ترخيص الستخدام منصات 
االعالم االلكرتوين ومنعها من استخدام بث »الاليف سرتمي«

البحرين: مصادقة امللك على إسقاط  السابق يف  إيران  سفري 
جنسية الشيخ قاسم ستدخل البالد مرحلة جديدة

امللك يرقي عددا من الضباط يف وزارة الداخلية بعضهم متورط 
بانتهاكات

وزارة العدل متنع جمعية وعد من إقامة ندوتها هذا األسبوع

نواب بريطانيون يعرتضون على إقامة حفل للبحرين يف جملس 
العموم: لديها سجالت سيئة يف جمال حقوق اإلنسان

صنقور  حممد  الشيخ  البحرين  يف  جمعة  أكرب  إمام  اعتقال 
و”العدل” توقفه عن اخلطابة

الربملان األروبي يعقد جلسة طارئة ملناقشة أوضاع “البحرين، 
ميامنار وماالوي”

تطورات  على  والسعودية  واإلمارات  الكويت  أطلع  الداخلية  وزير 
الوضع اآلمني يف البحرين

واستهداف  الوفاق  بحل  النظام  قرار  تستنكر  املتحدة  االمم 
الشيعة وتؤكد انه سيفاقم الوضع

منع الصحايف أحمد رضي من مغادرة البحرين

النيابة العامة تستدعي الصحافية نزيهة سعيد للتحقيق بشأن 
شكوى من هيئة شئون اإلعالم

ذمة  على  يومًا   15 إسماعيل  طيبة  املعتقلة  حبس  جتديد 
التحقيق

االنفرادي  يف  مقيد  خطر:  يف  علي  أكرب  املريض  املعتقل 
وشرطة يتناوبون على تعذيبه

93 شكوى و80 طلبًا  تلقت  إنها  تقول  اإلنسان”  الوطنية حلقوق 
للمساعدة منذ يناير 2016

مليون  ربع  البحرين  تستقبل  أن  يتوقع  السياحة  هيئة  رئيس 
سعودي خالل أسبوع

مراسلة  صفة  النتحالها  للنيابة  سعيد  نزيهة  إحالة  اإلعالم: 
لوسائل إعالم أجنبية

وحتذر  األخرية  خطواتها  عن  بالرتاجع  البحرين  تطالب  واشنطن 
من عواقبها الوخيمة على املنطقة

اإلفراج عن إبراهيم شريف بعد عام من السجن

على  الضغوط  لتشديد  يأتي  الوفاق  حل  أن  ترى  طهران 
الشخصيات واجلمعيات املعتدلة

يدين  قرار  على  يصوتون  األوروبي  الربملان  نواب  من  باملئة   81
البحرين

إىل  الشيعية  اخلمس  فريضة  ضد  قضية  أول  إحالة  البحرين: 
احملكمة

وزارة العدل تخفض الدعم املوجه جلمعيات سياسية 50%

السلطات توقف موظفا يف هيئة تنظيم سوق العمل بعد حملة 
ضده ملشاركته يف احتجاج سلمي

الدراز تكمل شهرا حتت احلصار والعزل بعد اسقاط جنسية آية 
اهلل قاسم

السفري سعيد الفيحاين يعرتف بقّوة العمل احلقوقي للمعارضة: 
الطرف اآلخر أصبح مهنيا أكرث من الطرف الرسمي

وزير اخلارجية األمريكي يف بيان عن حل جميعة الوفاق: خطوات 
حكومة البحرين لن تقوم سوى بزعزعة أمن البالد واإلقليم

رويرتز: مشرعون أمريكيون يدعون لتحرك بشأن حقوق اإلنسان 
يف البحرين

يف  ساحاًل   25 من  أكرث  واختفاء  تقلص  حتصي  حملية  صحيفة 
البحرين

دون  بالصالة  اتهامه  بعد  صنقور  حممد  الشيخ  عن  اإلفراج 
ترخيص والتحريض على كراهية النظام

يف  للدخول  الشعب  تدفعوا  ال  البحرين:  حكام  ناصحًا  خامنئي 
صراع داخلي

رغم موجة التقّشف... حكومة البحرين تبني جامعة جديدة بأرقى 
املواصفات يف باكستان!

»احلكومة اإللكرتونية«: 54 ألف زيارة خلدمة »منع السفر« خالل 
7 أشهر

وجوامع  الدراز  يف  اجلمعة  صالة  عودة  يؤكدون  اجلماعة  أئمة 
البحرين

علماء البحرين: “األوقاف اجلعفرية” ال تعّبر عن الطائفة الشيعية 
بل تعّبر عّمن عّينها

منع ثالثة نشطاء بحرينيني من مغادرة البالد

معارضًا  يتوعد  البحريني  العام  األمن  رئيس  لنائب  الشقيق  األخ 
يف املنفى باالنتقام من عائلته

البحرين: استشهاد مواطنة يف حادث غامض

20 يومًا و »الدراز« معزولة عن العامل اجتماعيا وجتاريًا ورقمّيًا

الطائفة  أن  يعلنون  البحرين  يف  العلماء  وكبار  قاسم  اهلل  آية 
الشيعية مستهدفة يف وجودها

بشأن  بالده  خماوف  البحرين  أبلغ  إنه  يقول  كندا  خارجية  وزير 
أوضاع حقوق اإلنسان

البحرين: اشتباكات بعد تظاهرات طالبت بوقف اضطهاد الشيعة

اجلريدة الرسمية تنشر مرسوم امللك الذي مت مبوجبه إسقاط 
اجلنسية عن آية اهلل قاسم

أن  أكدوا  احلكومة  يف  مسؤولني  التقيت  للمحكمة:  رجب  نبيل 
االتهامات التي أحاكم بشأنها سقطت بالعفو امللكي

بيان لـ 217 رجل دين شيعي يف البحرين: طائفتنا مستهدفة

قانوين  غري  “جتمع  بسبب  جاء  للدراز  حصارها  إن  تقول  الداخلية 
داخل القرية”

املعتصمون عند منزل آية اهلل قاسم: قرار إحالة قضايا اخلمس 
الشيعي للمحكمة اخملتصة حماكمة لطائفة

بفريضة  للمساس  القاطع  رفضهم  يجدد  العلماء  لكبار  بيان 
اخلمس

صفقة  تأخر  بسبب  حمبطة  البحرين  األمريكي:  اجلو  سالح 
مقاتالت أمريكية

صرف  تأخر  بسبب  البحرين  يف  آسيوي  عامل  آالف   3 إضراب 
رواتبهم

جنسية  سحب  األخرية:  البحرين  إجراءات  ينتقد  األوروبي  االحتاد 
الشيخ قاسم تنذر بزيادة اخلالفات الطائفية

يطالب  وصنقور  البحرين  يف  واجلماعة  اجلمعة  صالة  عودة 
السلطة مببادرة تربيد االجواء واستعادة الثقة

األخري  مثواها  إىل  فخرية  الشهيدة  يشيعون  اآلالف  بالصور: 
ويحملون ملك البالد املسئولية

السلطات األمنية متنع ريحانة املوسوي من السفر صباح اليوم 
الثالثاء

االحتاد األوروبي: حل “الوفاق” وتصفيتها تطور مقلق وال استقرار 
يف البحرين دون إصالح ومصاحلة

واستمرار  للشيعة..  جمعة  صالة  أكرب  متنع  زالت  ال  السلطات 
توقف الصالة لألسبوع الرابع

احملكمة االدارية تقضي بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها
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بعد  الشيعية  الطائفة  وجهاء  أبرز  أحد  سبيل  إخالء  البحرين: 
توقيفه باملطار وحتويله على النيابة

أوين جونز: خطاب معاداة الّشيعة يتواصل على تويرت وحسابات 
آلية أرسلت 16 ألف تغريدة يف 8 أيام

كبار علماء الشيعة يف البحرين: حماكمة آية اهلل قاسم حماكمة 
للمذهب الشيعي

إمام جمعة النجف األشرف يطالب اجملتمع الدويل بوقف متادي 
السلطات البحرينية

جميد  السيد  البارز  الشيعي  الدين  رجل  تعتقل  السلطات 
املشعل بعد مداهمة منزله

النظام يبدأ يف حماكمة آية اهلل قاسم غيابيًا بعد رفضه استالم 
إحضارية أو توكيل حمام

اجلمعة  صالة  استمرار  على  يؤكدون  واجلماعة  اجلمعة  أئمة 
بالدراز رغم احلصار

اعتداء جديد على مسجد شيعي يف البحرين وتعرضه للتخريب

 7 حبس  وجتديد  وآخرين  شيعة  دين  رجال  ثالثة  سبيل  إخالء 
مواطنني بتهمة التجمهر يف الدراز

22 أغسطس النظر يف قضية متويل قناتي فدك وصوت العرتة

تزويد  عارض  الرئاسة  سباق  يف  لها  نائبًا  تختار  كلينتون  هيالري 
البحرين باألسلحة

سفرية أمريكا يف جملس األمن قلقة من حماكمة آية اهلل قاسم 
وتدعو البحرين للعودة إىل مسار املصاحلة

البحرين: حبس مغردين 15 يوما على ذمة التحقيق

بدياًل  تعييننا  رغم  »الوفاق«  عن  الدفاع  حق  ُنمنح  مل  حماٍم: 
للمحامني املنسحبني

ذمة  على  يومًا   15 العصفور  سعيد  الشيخ  حبس  تقرر  النيابة 
التحقيق

الزعيم  حملاكمة  موعدا  األربعاء  حتدد  البحرينية  السلطات 
الروحي للشيعة بتهم تتعلق بفريضة دينية

تداعيات إقامة صالة اجلمعة يف الدراز: ارتفاع عدد املعتقلني 
إىل 15 بعد توقيف 6 اليوم

قائمة  من  رجب  نبيل  احلقوقي  اسم  يزيل  املصري  القضاء 
املمنوعني من دخول البالد

مستشار لرئيس الشورى اإليراين يصف حماكمة آية اهلل قاسم بـ 
“اخلطوة الوقحة”

منظمات أوروبية وبحرينية تطالب باإلفراج عن علي عبد الرحيم 
املعتقل ملشاركته يف اعتصام الّدراز

للسلفي  وتسمح  صنقور  حممد  الشيخ  تستدعي  العدل 
السعيدي باخلطابة بعد توقيعه تعهدا

الوطنية  وتلتقي  البحرين  تزور  األمريكية  الدينية  احلرية  جلنة 
حلقوق اإلنسان

“الداخلية”  ضباط  عّذبه  كيف  ألهله  حكى  احلايكي  الشهيد 
وعّلقوه بالسالسل

احلكومة الربيطانية يف تقرير نصف سنوي: قضايا مثرية للقلق 
يف البحرين... ونشّدد على أن يحظى اجلميع بتمثيل سياسي

نصر اهلل يشيد باملعتصمني البحرينيني حول منزل آية اهلل قاسم 
ويستنكر اعتبار فريضة اخلمس “تبييض أموال”

 23 احملكمة  أمام  الفقار”  ذو  “كتائب  باسم  جديدة  خلية 
أغسطس

أكرث من 650 عائلة بحرينية يساندون بيان كبار العلماء: نعم نحن 
مستهدفون

بتهمة  عاما   15 دشتي  النائب  بسجن  تقضي  كويتية  حمكمة 
“اإلساءة للبحرين والسعودية”

النيابة  على  بإحالتهم  قرار  بعد  دين  رجال   3 توقف  السلطات 
العامة

للتحقيق  20 مواطنًا يخضعون  آباء الشهداء وأكرث من  ثالثة من 
اليوم

واحلوزات  اخلارجية  يدعو  خامتي  اهلل  آية  طهران  جمعة  خطيب 
الدينية ومراجع الدين إىل التحرك لوقف قمع النظام البحريني

عربية  مدن  يف  البحريني  الشعب  مع  للتضامن  يوم  صور- 
وإسالمية وأوروبية

خليفة  آلل  مزرعة  ليست  البحرين  اهلل:  حزب  عام  أمني  نائب 
وحاكمها املستبد سيسقط بظلمه

وعائلتها  بالدراز  أمس  منذ  احلمران  فاطمة  املواطنة  فقدان 
تقدم بالغًا للجهات األمنية

“إعادة  لـ  أغسطس   14 حتى  قاسم  اهلل  آية  حماكمة  تأجيل 
اإلعالن” مبوعد اجللسة

34 يومًا والدراز معزولة اجتماعًيا واالنرتنت مقطوع ليلًيا

وزارة الداخلية تعلن اعتقالها رئيس اجمللس العلمائي “إلصراره 
على التحريض”

النيابة العامة تستجوب مصلي اجلمعة بجامع الدراز وتقول إنها 
ستحيلهم للمحكمة

للملك  مناوئة  شعارات  يرددون  البحرين  يف  الغاضبني  آالف 
ويطالبون بوقف اضطهاد الشيعة

األشخاص  من  عدد  على  قبضت  إنها  تقول  الداخلية  وزارة 
تتهمهم بنشر رسائل حتريضية عرب “التواصل االجتماعي”

الشيخ قبالن يربق إىل زعماء اخلليج ومصر وإيران وشيخ األزهر 
ملطالبتهم بالتدخل يف البحرين

النيابة تتهم الشيخ حمزة الديري بالتحريض على كراهية النظام 
وإهانة هيئة نظامية

استدعاء الشيخ جاسم اخلياط للتحقيق يف مركز البديع

اجلديد  السجون  مدير  عهد  يف  شهيد  أول  احلايكي  حسن 
يوسف العربي

ملراجعة  البحرين  ندعو  اإلنسان:  حلقوق  املتحدة  األمم  مكتب 
قرار حل “الوفاق” ونزع فتيل التوترات

عن  للرتاجع  البحرين  تدعو  بريطانيا  يف  دينية  مؤسسات 
استهداف الشيخ عيسى قاسم

السجن 6 أشهر للناشطة معصومة السيد بتهمة التجمهر
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